
Mateřská škola Národní  

se zaměřením na ranou péči 

Národní 416/37 

110 00, Praha 1 
 

 

Žádost k přijetí dítěte do mateřské školy  

na školní rok 2022 / 2023 

Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči,  
Se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 

ICO 63832925 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023  se uskutečňuje podle § 34 a § 46 zákona 

 č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Jméno a příjmení dítěte 

datum narození       

Trvalé bydliště 

Docházka do MŠ                                celodenní             
Dítě bude mít speciální vzdělávací potřeby (vzdělávání dítěte bude vyžadovat podpůrná 
pedagogická opatření) :                           ANO x NE  
Tuto skutečnost doložím: vyjádřením odborného poradenského zařízení – lékařským 
potvrzením /  jiným potvrzením 
Individuální vzdělávání dítěte             ano                              ne 
 
Zákonný zástupce dítěte 
Jméno a příjmení 

Adresa 

telefon  
e-mail  
datová schránka 
 
 
Souhlasím  s umístěním v jiné mateřské škole   na území Prahy 1                        

  ANO                                                                      NE 

Jméno školy : 

 
 
 

 



Mateřská škola Národní  

se zaměřením na ranou péči 

Národní 416/37 

110 00, Praha 1 
 

 
 

 
Upozornění: 

 
 

• vyhláška č.43/2006 Sb. § 1a odst. 5  
Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem 
dítěte dny docházky do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole. 
 
 

• Zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, dosavadní úprava 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně osobních údajů – GDPR, 
účinnost od 25. 5. 2018 : 

 
Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči, se sídlem Národní 416/37, Praha 1 
(dále jen "škole") shromažďuje, zpracovává  a eviduje osobní údaje a osobní citlivé údaje 
dítěte a zákonného zástupce ve smyslu evropského nařízení GDPR. Poskytnuté údaje, které 
jsou nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,  tj. 
přijímacího řízení, budou uchovány po dobu docházky dítěte do mateřské školy. Po uplynutí 
zákonné lhůty budou údaje vymazány a skartovány. 
 

 
 

Prohlášení rodičů  
 
 

Prohlašuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte při výběru 
mateřské školy a že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé.  
Jsem  si vědom/a, že uvedením nepravdivých údajů, které ovlivní přijetí dítěte do 
mateřské školy, mohu způsobit dodatečnou změnu při rozhodování o přijetí s ohledem 
na stanovená kritéria.  

 
 
 
 
 
 
Datum:     Podpis zákonného zástupce: 
 


